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خقٓٓــــن هىـــبخ االشخذهـبر األجىتـْ الهتبشـر فْ الجزائـــــــر
-دراشـج خحمٓمٓـج خـالل الفخـرث-2002-2002 :

د .ػبهر ػٓشبىْ سبيًج تبخٌج  -1اهسؽائؼ

الهمخص:

أ .تَتكر شاللْ اهيؼنؽ اهسبيًٕ تؼٖنج  -اهسؽائؼ

إً االُخيبى تيٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ فٕ اهسؽائؼ فٕ خؽاٖغ يؿخيؼّٖ ،تدغّ

ػهم سوٖب يً عالل اهتؼايز ّاإلكالضبح اهيٌخِسج يً نؼف اهؿدونبح اهسؽائؼٖدج ،فدٕ
يضبّهج يٌِب هخّفٖؼ اهيٌبط االؿخذيبؼٔ اهيالئى ،يً عالل سدػة اهيؽٖدغ يدً اهخدغفلبح
االؿخذيبؼٖج تِغف خضؿًٖ يًغالح اهٌيّ االكخكبغّٔ ،خّفٖؼ يٌبكة ييل سغٖغثّ ،خنّٖؼ
اهخنٌّهّسٖب اهيؿخعغيج فٕ اهًيوٖبح اإلٌخبسٖج.

ّيً ُػا اهيٌنوق ،خِغف اهّؼكدج اهتضذٖج إهٓ خضوٖدل يٌدبط االؿدخذيبؼ األسٌتدٕ
اهيتبفؼ فٕ اهسؽائؼ عالل اهفخؼثّ ،)2012-2002( :ػهم يً عالل اهخؼنٖؽ يودٓ ّاكدى
يٌبط االؿخذيبؼ ّنػهم خلٖٖى ّخضوٖل ينٌّبح يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهسؽائؼ ّخضوٖوَ.
الكمهبح الهفخبحٓج :يٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ ،اهخغفلبح االؿخذيبؼٖج ،اإلكالضبح

االكخكبغٖج ،اكخكبغ اهؿّق.

Résumé
L'intérêt pour le climat IDE en Algérie ne cesse d'augmenter,et il semble
évident à travers des programmes et des réformes portées à la connaissance des
autorités algériennes dans une tentative de créer un climat favorable à l'investissement
en attirant davantage les flux d'investissement par inadvertance l'amélioration des taux
de croissance économique et de créer de nouveaux emplois et le développement de la
technologie utilisée dans les processus de production.
Avec cela à l'esprit le but du document de recherche à analyser le climat des
investissements directs étrangers en Algérie au cours de la période: 2002-2012 et en
mettant l'accent de la réalité de l'évaluation du climat d'investissement et l'analyse des
composantes du climat de l'investissement en Algérie.
Mots Clés : climat de l'investissement Étrangères direct, Les flux d'investissement les
réformes économiques, économie de marché.

الهقدهج:

خًُغ االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼث أنذؼ اهيؿبئل إذبؼث هوسغل تًٖ اهؿٖبؿًٖٖ ّّامًٕ

اهؿٖبؿج االكخكبغٖجّ ،االكخكبغًٖٖ ييّيبً ،فلغ فِغح كغؼاً يوضّهبً يً خفبّح اٗؼاء تفأً
اهغّؼ اهػٔ ٖينً أً خؤغَٖ فٕ اهخٌيٖج االكخكبغٖج؛ فيً اًٌغاى اهذلج تبالؿخذيبؼاح األسٌتٖدج
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غ .يبيؼ يٖؿبٌٕ  /أ .تّتنؼ ؿالهٕ

فٕ يلغٔ اهؿخٌٖٖبح ّاهؿتًٌٖٖبح يً اهلؼً اهيبمٕ ،إهٓ ختٌِٖب ّتغؼسج نتٖؼث فدٕ ّكخٌدب
اهضبهٕ؛ ّػهم ألً يّمّو االؿخذيبؼ ًُٖغ يً اهيّمّيبح األفغ إغؼاءﱠ فدٕ اههدؼّف
اهؼاٌُج تبهٌؿتج هويًًٌٖٖ تبهخٌيٖج االكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج فمالً يً اهًدبيوًٖ فدٕ يسدبل
اهتضد االكخكبغٔ.
ّّٖكف االؿخذيبؼ تأٌَ ييوٖج خّهٖف ؼؤّؾ األيّال اهيخبضج اهخٕ ٖينً خّفٖؼُدب
يً يكبغؼ يعخوفج ،نبهفّائل االكخكبغٖجّ ،اهيغعؼاح اهعبكجّ ،االكخؼال يً األؿّاق،
ّإغاؼث خوم األيّال فٕ اكخٌبء األكّلّ ،إكبيج يفبؼٖى تلكغ خضلٖق أُغاف اهيُؿخذيؼ.

ّيٌغيب ٖسؼٔ اهضغٖد يً االؿخذيبؼ ّاهخٌيٖج ،فئً اهػٔ ِٖيٌب ُدّ تضدد إينبٌدبح

االؿخذيبؼ ّآهٖبخَ فٕ اهخٌيٖج ،أٔ غؼاؿج نل يب ٖخكل تخّهٖف ؼأؾ اهيبل فٕ خٌفٖػ عندن
اهخٌيٖج ّتؼايسِب ّيفؼّيبخِب ،إػ أً االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ ٖضخل أُيٖج اؿخذٌبئٖج فدٕ
اهنذٖؼ يً اهغّل عبكج اهٌبيٖج يٌِب ّعبكج اهخٕ يبٌح يً خفبكى أؽيبخِب اهيبهٖج.
هشكمج التحد:

ٌُبهم اُخيبى يخؽاٖغ ّيوضّه تبالؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼّ ،اؽغٖبغ ضغّث اهيٌبفؿدج تدًٖ

اهغّل يً أسل سػة اهيؽٖغ يً خغفلبح االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼّ ،ػهم يً عالل خِٖئدج
اهيٌبط اهيٌبؿة هسػة ُػٍ اال ؿخذيبؼاحّ ،فٕ إنبؼ ُػا اهؿٖبق خخيضّؼ اإلفنبهٖج اهؼئٖؿدٖج
فٕ:
هب هدُ هالئهج هىبخ االشخذهبر فْ الجزائر فْ جذة الهزٓد هو االشخذهبراح األجىتٓج
 اٌدف التحد:

الهتبشرث؟

ِٖغف اهتضد فٕ ُػا اإلنبؼ إهٓ ختٖبً يبٖوٕ:

 اهخًؼٖف تيٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼّ ،غؼاؿج ينٌّبخَّ ،ؿٖبؿبخَ. غؼاؿج ّاكى يٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ فٕ اهسؽائؼّ ،خضوٖل ينٌّبخَ هيًؼفج يدغْيالئيخَ فٕ سػة االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼث.
أَال :هىبخ االشخذهبر :هفٍَهً َهكَىبخً َشٓبشبخً

توًة االؿخذيبؼ غّؼا يِيب فٕ اهضٖبث االكخكبغٖج تبيختبؼٍ يً أُى يّايدل اهٌيدّ

االكخكبغٔ ّفٕ خنّٖؼ اإلٌخبسٖج ّيٌكؼ فًبال فٕ اهغعل اهّنٌٕ ،فلغ أكدتص اضدغ أُدى
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

اهًّايل فٕ خضؼٖم يسوج اهخٌيٖج ّ ،هنٕ ٖأعػ االؿخذيبؼ غّؼٍ فٕ اهخٌيٖج ٖؿخّسة خدّفٖؼ
اهتٖئج أّ اهيٌبط اهيالئى هلٖبيَ ؿّاء يً اهٌبضٖج اهخفؼًٖٖج أّ اهؿٖبؿدٖج ّندػا االكخكدبغٖج
ّاالسخيبيٖجّ .يً ٌُب ّسة يوٓ اهغّهج يًؼفج اهًٌبكؼ األؿبؿٖج اهخٕ ٖينٌِب أً خؤذؼ فٕ
خّسَٖ كؼاؼاح االؿخذيبؼ يً اسل خّفٖؼُب ،يى مؼّؼث أً ٖخيبفٓ نل ػهم يدى نتًٖدج
األُغاف اهخٌيّٖجّ ،ػهم يب ؿٌضبّل اهخنؼق إهَٖ فٕ ُػا اهسؽء.
 -Iخؼرٓف هىبخ االشخذهبر

ٖلكغ تيٌبط االؿخذيبؼ يسيل األّمبو ّاههؼّف اهيؤذؼث فٕ اخسبُبح خدغفق ؼأؾ

اهيبل ّخّهٖفَ ،فبهّمى اهؿٖبؿٕ هوغّل ّيغْ يب ٖخؿى تَ يً اؿخلؼاؼ ،تخٌهٖيبخِب اإلغاؼٖج،
ّيب خخيٖؽ تَ يً فبيوٖج ّنفبءثٌّ ،هبيِب اهلبٌٌّٕ ّيغْ ّمّضَ ّذتبخَ ّخّاؽً يب ٌٖنّٔ

يوَٖ يً ضلّق ّأيتبءّ ،ؿٖبؿبح اهغّل االكخكبغٖج ّإسؼاءاخِبّ ،نتًٖج اهؿدّق ّاهٖبخدَ
ّإينبٌٖبخَ يً تٌٓ خضخٖجّ ،يب خخيٖؽ تَ اهغّهج يً عكبئق سغؼافٖجّ ،غٖيّغؼافٖج يودٓ
ػهم تفنل يب اكنوص يوٓ خؿيٖخَ تيٌبط االؿخذيبؼ.

()1

ّكغ ٖؼاُب اهتًل تبهيًٌٓ اهمٖق ،إٌِب خٌكؼف إهٓ اهؿٖبؿبح اهخٕ خؿخِغف خلّٖدج
ضّافؽ االؿخذيبؼ ّإؽاهج اهًلتبح اهخٕ خًّق اهلؼاؼاح االؿخذيبؼٖجّٖ ،غعل فٕ ػهدم يدٌص
اإليفبءاح اهمؼٖتٖج ّااليخٖبؽاحّ ،يً أُى أُغاف ؿٖبؿبح االؿخذيبؼ ُٕ ؽٖدبغث اهدغعل
اهلّيٕ ّخضلٖق اهخّهفّ ،غيى يٖؽاً اهيغفّيبح ّإضغاد اهخّاؽً ّاهضفدبه يودٓ كٖيدج
()2

اهًيوج.

ّخًؼف اهيٌهيج اهًؼتٖج هميبً االؿخذيبؼ ،يٌبط االؿخذيبؼ تأٌَ ًٖتؼ يدً يسيدل
األّمبو اهلبٌٌّٖج ّاهؿٖبؿٖج ّاالكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج اهخٕ خنًّ اهتٖئج اهخدٕ ٖدخى فِٖدب
االؿخذيبؼّ ،ينٌّبح ُػٍ اهتٖئج يخغٖؼث ّيخغاعوج إال اٌَ ٖينً ضكؼ يدغث يٌبكدؼ فدٕ
يسيّيِب أً خً نٕ أُى اهًٌبكؼ اهيضفؽث هويؿخذيؼ ّاهخٕ ٖتٌٕ يوِٖب اهيؿخذيؼ كؼاؼٍ ّػهم
()3

يوٓ اهٌضّ اهخبهٕ:

الهجهَػج األَلِ:

 -خيخى اهلنؼ اهيمٖف تبالؿخلؼاؼ اهؿٖبؿٕ ّاالكخكبغٔ

 -ضؼٖج خعّٖل األؼتبش ّاالؿخذيبؼ هوعبؼرّ ،اؿخلؼاؼ ؿًؼ اهًيوج اهيضوٖج.
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الهجهَػج الذبىٓج:

 إينبٌٖج خضلٖق يبئغ يؼخفى يً االؿخذيبؼ. -اإليفبءاح اهمؼٖتٖج ّاهؼؿّى اهسيؼنٖج.

الهجهَػج الذبلذج:

 خّفؼ فؼٖم يضوٕ يً اهلنؼ اهيمٖف. ضؼٖج اهخٌلل ّاهخكغٖؼ ،خّفؼ فؼق اؿخذيبؼٖج.ّيً عالل اهخًؼٖفبح اهؿبتلج ٖينً ّمى خًؼٖف سبيى هيٌبط االؿخذيبؼ ضٖد ًٖتؼ

يً يفِّى فبيل هأل ّمبو ّاههؼّف اهؿٖبؿٖج ّاالكخكبغٖج ّاالسخيبيٖج ّاأليٌٖج ّاهلبٌٌّٖج
ّاهخٌهٖيبح اإلغاؼٖج اهخٕ ٖسة أً خنًّ يالئيج ّيٌبؿتج هسدػة ّخفدسٖى االؿدخذيبؼاح
اهيضوٖج ّاألسٌتٖجّٖ .سة اهخأنٖغ ٌُب يوٓ أً اهؿاليج كتل اهدؼتص نيتدغأ أؿبؿدٕ ٖضندى
اهلؼاؼاح االؿخذيبؼٖج فٕ نل ؽيبً ّينبًًّٖ .ختؼ اهفؼن األّل هغعّل االؿخذيبؼ فٕ أٖدج
غّهجّٖ ،خّكف ُػا األيؼ يوٓ اهًغٖغ يً اهيلّيبح اهالؽى خّفؼُب فٕ اهتوغّٖ ،ؼختن يٌدبط

االؿخذيبؼ تبهفؼّن اهخٕ خضغغُب اهفؼنبح اهيؿخذيؼث ،عبكج هالؿخذيبؼ األسٌتٕ هنٕ خلدّى
تخّنًٖ اؿخذيبؼاخِب فٕ توغ يبّ ،فٕ ُػا اهكغغ ٖينً غؼاؿج ينٌّدبح يٌدبط االؿدخذيبؼ
()4

ّؿٖبؿبخَ.

 -IIهكَىبح هىبخ االشخذهبر َشٓبشبخً

ٖضخّٔ يٌبط االؿخذيبؼ يودٓ يسيّيدج يدً اهينٌّدبح ّاهيلّيدبح ّاألغّاح

ّاهيؤفؼاح اهخٕ خفٖؼ إهٓ يب إػا نبً ٌُبم خفسٖى ّسػة هالؿخذيبؼ يدً يغيدَُّ ،دػٍ
اهينٌّبح ّاهيلّيبح خخفبيل يى تًمِب اهتًل عالل يؼضوج يًٌٖج هخِٖئج تٖئدج يفدسًج
ّيّاخٖج ّكبهضج يً يغيِبّٖ ،ينً اهخًتٖؼ يً ينٌّبح يٌبط االؿخذيبؼ ّؿٖبؿدبخَ يدً
()5

عالل اهيعنن اهخبهٕ:
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

الهضدرُ :فبى غؼاتَٖ ،يضغغاح اهنوة اهنوٕ يوٓ االؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ االكخكبغ
األؼغٌٕ ،يسوج أتضبد اهٖؼيّم ،اهيسوغ اهذبيً يفؼ ،اهًغغ اهذبٌٕ ،ييّبً ،ق.56
ّؿٖخى اهخًوٖق يوٓ نل ينًّ يً ُػٍ اهينٌّبح تفنل يّسؽ نيب ٖوٕ:

()6

 -0الىظبن االقخضبدّ َالتٓئْ َالهؤششْ :نويب نبٌح ُػٍ األٌهيج يّاخٖج هالؿخذيبؼ نويب
أغح إهٓ سػة االؿخذيبؼ ّؽٖبغث يًغالخَّ ،خخنًّ خوم األٌهيج يً:

أ -الىظبن االقخضبدّ :نويب نبً اهٌهبى االكخكبغٔ ٖخسَ إهٓ اهضؼٖج ّآهٖبح اهؿّق نويب نبً
ػهم سبػتبً هالؿخذيبؼ.

ة -الىظبن التٓئْ ُّّ :يسيّيج اهلٖى ّاهًبغاح اهخٕ ٖخنًّ يٌِب اهيسخيدى ،فنويدب نبٌدح
اٖسبتٖج ،نويب أغْ سػة االؿخذيبؼ.

ر -الىظبن الهؤششّْٖ :خنًّ ُػا اهٌهبى يً يدغث يٌبكدؼ ،يخيذودج تبهٌهدبى اإلغاؼٔ
ّاألسِؽث اهلبئيج يوٓ إغاؼث االؿخذيبؼ ّاإلنبؼ اهخٌهٖيٕ ،فنويب نبً اهٌهبى اإلغاؼٔ ٖخيٖدؽ

تؿالؿج اإلسؼاءاح ّّمّضِبّ ،يغى ّسّغ خًلٖغاح ينختٖج ّيًّكدبح إغاؼٖدجّ ،نبٌدح

األسِؽث اهلبئيج يوٓ إغاؼث االؿخذيبؼ ّاإلنبؼ اهخٌهٖيٕ اهػٔ خًيل يً عالهَ خخيٖؽ تبهنفبءث
اإلغاؼٖج ّاهخٌهٖيٖج ّاخسِح إهٓ خنتٖق اليؼنؽٖج إغاؼث االؿدخذيبؼ ،نويدب خندًّ سبػتدَ
هالؿخذيبؼ ،نػهم يٌغيب ٖخّافؼ يغغ نبف يً اهيٌهيًٖ األنفبء ٌّهبى يًوّيبح اؿدخذيبؼٖج
تبهكّؼث اهخفكٖوٖج اهينوّتج ّتبهغكج اهيٌبؿتج ،فبً ػهم ٖؤغٔ إهٓ سػة االؿخذيبؼ.
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 -2قَاىٓو َخشرٓؼبح االشخذهبر

ُّٕ خًتؼ يً اهلبًٌّ اهؼئٖؾ هالؿخذيبؼ ،فمالً يً يسيّيج يً اهلّاًٌٖ ّاهخفؼًٖبح

اهينيوج ،يذل كبًٌّ اهٌلغ األسٌتٕ ّاهتٌّمّ ،كبًٌّ اهمؼائة ّاهسيدبؼمّ ،غٖؼُدب يدً
()7

اهلّاًٌٖ ػاح اهًالكج ّاهيؤذؼث يوٓ كؼاؼاح االؿخذيبؼّٖ .الضه فٕ ُػا اهيسبل يب ٖوٕ:

ا -إػا نبً كبًٌّ االؿخذيبؼ ّاهخفؼًٖبح اهينيوج هدَ خضخدّٔ يودٓ اهمديبٌبح اهنبفٖدج
هالؿخذيبؼ ،يذل يغى اهيكبغؼث ّخأيًٖ أيّال اهيفؼّيبح ّضؼٖج خضّٖل األؼتبش هوعدبؼر،
ّعؼّر ّغعّل ؼأؾ اهيبل اهيؿخذيؼّ ،غٖؼُب ،نبً ػهم سبػتبً هالؿخذيبؼ.
ة -نويب نبً كبًٌّ االؿخذيبؼ ّاهخفؼًٖبح اهينيوج هَ ٖخمديً يسيّيدج يدً اهضدّافؽ
ّاهيؽاٖب اهيٌبؿتج يً إيفبءاح مؼٖتٖج ّسيؼنٖج ،نويب أغْ ػهم إهٓ سػة االؿخذيبؼ.

 -3الشٓبشبح االقخضبدٓج الكمٓج

ٌُّب ًٌٌٕ تبهغؼسج األّهٓ اهؿٖبؿبح االكخكبغٖج يوٓ اهيؿخّْ اهنوٕ ،فنويب نبٌدح

ُ ػٍ اهؿٖبؿبح يؼٌج ّّامضجّ ،خخيٖدؽ تبهنفدبءث ّاهفبيوٖدج ّخخدّاءى يدى اهيخغٖدؼاح
()8

االكخكبغٖج،نويب نبٌح سبػتَ هالؿخذيبؼّ ،اهًنؾّ .أُى ُػٍ اهؿٖبؿبح ُٕ:

الشٓبشج الهبلٓج  ،تأغّاخِب اهيعخوفج ،إػ ّيٌغيب خضخفه اهؿٖبؿج اهيبهٖج تيًغل يًًٖ يً يسؽ

اهيّاؽٌج اهًبيج تضٖد ال ٖؤغٔ إهٓ خمعى يؼخفى أّ إهٓ اٌنيبـ ّنؿبغ نتٖؼ ،نويدب ندبً
سبػتبً هالؿخذيبؼ ،تضٖد ال ٖنًّ اهًسؽ يبئلبً هٌيّ االؿخذيبؼ تأٔ ضبل يً األضّال.
الشٓبشج الىقدٓج  ،إػا نبٌح خّؿًٖج ؿخنًّ سبػتَ هالؿخذيبؼ ّاهًنؾ كضٖصّٖ ،دخى ػهدم
تبؿخعغاى األغّاح اهٌلغٖج اهيٌبؿتجّ ،اهيِى أً خنًّ يخّافلج يى اهخغٖؼ فدٕ ضسدى اهٌفدبن

االكخكبغٔ اهينوّة ّخخؿى تبالؿخلؼاؼ.
-4الهؤشراح االقخضبدٓج ألداء االقخضبد فْ هجبل هىبخ االشخذهبر

خًغ اهيؤفؼاح االكخكبغٖج يً اهيًبٖٖؼ ّاهيضغغاح اهخٕ ٖفٖؼ خضوٖوِب إهٓ يب اػا نبً

أغاء االكخكبغ اهّنٌٕ سبػتبً هالؿخذيبؼ يً يغيَ ُّٕ ،خأخٕ يضكوج هًيل سيٖى اهينٌّبح
اهؿبتلجُّ ،ػٍ اهيؤفؼاح االكخكبغٖج نذٖؼثّ ،ؿدٌضبّل أً ٌلخكدؼ يودٓ خضوٖدل خؿدى
()9

يؤفؼاح:
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

ا -درجج االىفخبح االقخضبدّ ػمِ الؼبلن :إػا ؽاغح غؼسج االٌفخبش االكخكبغٔ يوٓ اهًدبهى
اهعبؼسٕ ،ؿٖنًّ االكخكبغ اهّنٌٕ سبػتبً هالؿخذيبؼّ ،نويب ؽاغح ٌؿتج يؤفؼ اهكدبغؼاح

إهٓ اهٌبخز أّ اهغعل اهلّيٕ يتؼ اهؽيً يً ؿٌج إهٓ أعؼْ.
ة -القَث الخىبفشٓج لالقخضبد الَطىّْٖ :ينً االؿخغالل يوٓ ػهم تبؿخعغاى يؤفؼًٖ ُيب:

 -يًغل ٌيّ اهكبغؼاح ،إػا ؽاغح يً ؿٌج إهٓ أعؼْ فبً ػهدم ٖدغل يودٓ كدغؼث

االكخكبغ اهّنٌٕ يوٓ سػة اهيؽٖغ يً االؿخذيبؼ ،تل ؿدخخؽاٖغ اهلدّث اهخٌبفؿدٖج غاعدل
االكخكبغ ٌفؿَ.
 يًغل اهًبئغ يوٓ االؿخذيبؼ ،إػا اؼخفى ُدػا اهيًدغل فؿدٖنًّ االكخكدبغ سبػتدبًهالؿخذيبؼّٖ ،سة فٕ نل األضّال أً ٖنًّ يخّؿن يًغل اهًبئغ يوٓ االؿخذيبؼ أنتؼ يدً
ؿًؼ اهفبئغث اهؿبئغ فٕ اهؿّق.
ر -القدرث ػمِ إدارث االقخضبد الَطىْ :نويب خيٖؽح ُػٍ اهلغؼث تبهنفبءث نويب نبً االكخكبغ
اهّنٌٕ سبػتبً هالؿخذيبؼّٖ ،ؿخغل يوٓ ػهم يً عالل أؼتًج يؤفؼاح ُٕ:

 -كٖيج االضخٖبنٖبح اهغّهٖج يً اهٌلغ ،إػا ؽاغح كٖيخِب فبً ػهم ؿٖؤغٔ إهدٓ اؼخفدبو

نفبءث ّكغؼث إغاؼث االكخكبغ اهّنٌٕ ،تبإلمبفج إهٓ يسؽ أّ فبئل يٖؽاً اهيدغفّيبح ،إػا
نبً يسؽاً يخؽاٖغاً فٕ يٖؽاً اهيغفّيبح ،نبً ػهم غهٖالً يوٓ يغى أّ مًف نفدبءث إغاؼث
االكخكبغ اهّنٌّٕ ،يً ذى ؿٖنًّ االكخكبغ نبؼغاً هالؿخذيبؼّ ،نػهم فدٕ ضبهدج ضدغّد
فبئل ،فبً يؤفؼ اهًسؽ ٌُب ؿٖأعػ اهكّؼث اهخبهٖج:

فئػا ؽاغ اهًسؽ ،غلّ يوٓ مًف نفبءث االكخكبغ ،نيب أٌَّ غهٖل يوٓ يغى كبتوٖخدَ الؿدخلتبل
االؿخذيبؼ األسٌتّٕ ،اهًنؾ كضٖص.
 -يسؽ اهيّاؽٌج اهًبيج هوغّهج ،إػا ؽاغ نٌؿتج يً اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ ،نويدب غلّ

ػهم يوٓ مًف نفبءث االكخكبغ اهّنٌّٕ ،نويب نبً ػهم غهٖالً يوٓ أً االكخكبغ اهدّنٌٕ
ؿٖنًّ نبؼغاً هالؿخذيبؼّٖ ،ينً اؿخعؼاسَ يوٓ اهٌضّ اٗخٕ:
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يسؽ اهيّاؽٌج اهًبيج
هؤشر الؼجز فْ الهَازىج الؼبهج لمدَلج =100 × -------------
اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ

د -قَث االقخضبد َاحخهبالح ىهَي َخقدهًّٖ :ؿخغل يوٓ كّث االكخكبغ يوٓ يؤفؼًٖ ُيب:

 -يًغل اهٌيّ  ،إػا ؽاغ ُػا اهيًغل يً ؿٌج إهٓ أعؼْ ،غلّ يودٓ كدّث االكخكدبغ،

ّؿٖنًّ سبػتبً هالؿخذيبؼ.
 يًغل اهخمعى ،أٔ يًغل اؼخفبو اهيؿخّْ اهًبى هألؿًبؼ ،فئػا اؼخفى ُدػا اهيًدغلأغّْ إهٓ مًف االكخكبغ اهّنٌّٕٖ ،كتص نبؼغاً هالؿخذيبؼ.

()10

ّييب خلغىٖ ،ينً اهخّكل إهٓ ٌخٖسج هسيٖى خوم اهيؤفؼاح ،فدئػا نبٌدح يًهيِدب
اٖسبتٖج ،ؿٖك تص االكخكبغ اهّنٌٕ فٕ يسيّيج سبػتبً هالؿخذيبؼ ،يى اهٌكص تّمى تؼٌبيز
هإلكالش االكخكبغٔ هيًبهسج اهٌلبن اهؿوتٖجّ ،اهًنؾ كضٖص إػا نبٌح اهيؤفؼاح ؿوتٖج فبً
االكخكبغ فٕ ُػٍ اهضبهج ٖنًّ نبؼغاً هالؿخذيبؼّٖ ،نًّ أيبيَ ّكح نّٖدل هًدالر ُدػا
اهّمى.
ذبىٓب :خحمٓل هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر

ٖيذل يؿخّْ ّضسى االؿخذيبؼ اهّاؼغ إهٓ أٔ توغ اهيؤفؼ األّل اهػٔ ًٖنؾ نتًٖج

اهيٌبط االؿخذيبؼٔ ،فبهتوغ اهػٔ ٖخولٓ ضسيب يً االؿخذيبؼاح األسٌتٖج ًٖختدؼ غهدٖال يودٓ
اهيٌبط االؿخذيبؼٔ فٕ ُػا اهتوغ يالئى ّيفسى هالؿخذيبؼ األسٌتّٕ .ؿٌضبّل يً عالل ُدػا
اهسؽء يً اهتضد يًؼفج ّاكى يٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ اهسؽائؼ يً عالل خضوٖل اهخغفلبح
االؿخذيبؼٖج.
َ -0اقغ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر

خيوم اهسؽائؼ اهيؤُالح ّاهًٌبكؼ اهخٌبفؿٖج هسػة االؿدخذيبؼاح ،عبكدج اإلندبؼ

اهخفؼًّٖٕ ،اهخٌهٖيٕ ّاإلغاؼّٔ ،نػهم كبًٌّ االؿخذيبؼ ،ؽٖبغث يودٓ اهلدغؼاح اهػاخٖدج
هوتالغّ ،تيب أً يؿخّْ االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ يؤفؼا هيًؼفج يغٔ خلدغٖؼ اهيؿدخذيؼ

هويؤؿؿبح االكخكبغٖج فٕ اهغّهج ،هػهم ٖينً أً ٌغؼر تًل اإلضكبئٖبح ضدّل إسيدبهٕ
االؿخذيبؼاح فٕ اهسؽائؼّّٖ .مص اهسغّل اهخبهٕ إسيبهٕ االؿدخذيبؼاح فدٕ اهسؽائؼ،نيدب
()11

ٖوٕ:
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

الجدَل رقن ( :)00إجهبلْ االشخذهبراح فْ الجزائر لؼبهْ2002-2000 :
يًغل اهخغٖٖؼ

اهٌؿتج يً اهٌبخز
%15.3
%100

اهغّهج

2010

2012

الجزائـر

66.53

75.91

9.4

الدَل الؼرتٓج

489.87

495.56

6.1

%

اإلسيبهٕ %

اهيكغؼ :يً إيغاغ اهتبضذًٖ تباليخيبغ يوٓ تٖبٌبح :خلؼٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهغّل
اهًؼتٖج ،اهيؤؿؿج اهًؼتٖج هميبً االؿخذيبؼ ّائخيبً اهكبغؼاح ،اهنّٖح ،2012،ق.85
ٖالضه يً اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص إسيبهٕ االؿخذيبؼاح فٕ اهسؽائدؼ تبهيوٖدبؼ
غّالؼ هًبيٕ ّ ،2012-2010تبهؼغى يً اهخنّؼاح اهخٕ فِغخِب اهيٌنلج اهًؼتٖدج يدً
أضغاد ّخنّؼاح فبً اإلضكبءاح خفٖؼ إهٓ اؼخفبو ضسى االؿخذيبؼ فٕ اهغّل اهًؼتٖج يدً
 489.87يوٖبؼ غّالؼ فٕ اهًبى  2010إهٓ 495.56يوٖبؼ غّالؼ فٕ اهًدبى ّ. 2012كدغ
اؿخضّػح اهسؽائؼ يوٓ  75.91يوًّٖ غّالؼ ّيب ٌؿتخَ  %15.3يً إسيبهٕ االؿخذيبؼاح

هًبى .2012
 -2هشبٌهج االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الخىهٓج االقخضبدٓج:

ٖؿبُى االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ فٕ غفى يسوج اهخٌيٖج االكخكدبغٖج  ،يدً عدالل يدغث
يؤفؼاح يوٓ يؿخّْ االكخكبغ اهّنٌّٕ ،اهسغّل اهخبهٕ ّٖمص يغْ يؿبُيج االؿدخذيبؼ

األسٌتٕ اهيتبفؼ فٕ اهخٌيٖج االكخكبغٖج فٕ اهسؽائؼ ،فٕ فنل ٌؿة يئّٖج يً اهٌبخز اهغاعوٕ
()12

اهعبى فٕ اهفخؼث .2011-2002

جدَل رقن ( :)02هشبٌهج االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الخىهٓج االقخضبدٓج فْ الفخرث
()2000-2002
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يً اهسغّل أيالٍ ٖخمص أً يؿبُيج االؿخذيبؼ األسٌتدٕ اهيتبفدؼ فدٕ اهخٌيٖدج
االكخكبغٖج توغح عالل ٌ 2002ؿتج ّ ،%1.87تغأح ُغٍ اهٌؿتج ٌيّ يمنؼة تبالؼخفدبو
يبى  2003ذى خؼاسًحّ ،كغ توغح فٕ أضؿً األضّال  %12.3ؿٌج  2009تًغ يب نبٌدح
 %8.5فٕ اهًبى  2008يخأذؼا يً خغايٖبح األؽيج اهيبهٖج اهًبهيٖج ّاهخٕ نبً هِب األذددؼ
اهتبؼؽ يوٓ االؿخذيبؼ األسٌتّٕ ،اؼخفًح إهٓ  %12.3فٕ اهًبى ّ .2009يوَٖ ٖينً اهلّل
تبً يفبؼنج االؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ خٌيٖج االكخكبغ اهسؽائؼٔ فٕ خضؿً يوضّه.
 -3خحمٓل الخدفقبح الداخمٓج لالشخذهبر األجىتْ الهتبشر

يً اهًّايل اهخٕ أذؼح فٕ خؿؼٖى سِّغ اهخضّل الكخكبغ اهؿدّق تبخسدبٍ سدػة

خغفلبح االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ ،اخفبكبح اهخنبيل اإلكوٖيٕ اهخٕ ؽاغح يً ضسى األؿدّاق

اهيضوٖج هخضلٖقّ ،فّؼاح اهضسى فٕ اإلٌخبر ،فسبػتٖج اهغّهج ال خًخيغ فلن يوٓ ضسى ؿدّكِب
اهيضوٕ ،تل خًخيغ نػهم يوٓ اٌخيبئِب إهٓ يٌنلج خخؿى تخّؿى ؿؼٖى ّيؿخيؼّ ،اهٓ سبٌدة
ايخيبغ تؼايز اإلكالش االكخكبغٔ ّاهخًغٖالح اهِٖنوٖج.
إػ خيخوم اهسؽائؼ يً اهيّاغ اهعبى ّالؿٖيب اهٌفن ّاهغبؽ ّيًبغً أعؼْ إهدٓ اهضدغ
اهػٔ خسغ فَٖ ُػٍ اهفؼنبح ٌفؿِب أيبى فؼق اؿخذيبؼٖج ؼاتضج ّسغٖؼث تبالُخيبىّ ،اهسغّل
اهخبهٕ ّٖمص اهخغفلبح اهخٕ ضكوح يوِٖب اهسؽائدؼ فًوٖدبً يدً االؿدخذيبؼاح األسٌتٖدج
()13

اهيتبفؼث:

الجدَل رقن (:)03ال خدفقبح االشخذهبراح األجىتٓج الهتبشرث الَاردث إلِ الجزائر

ٖالضه يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص خغفلبح االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼث
اهّاؼغث إهٓ اهسؽائؼ ّاهخٕ فِغح خػتػتب يً  2.264يوٖدًّ غّالؼ يدبى  2010تيًدغل

 %13.6اهٓ 2.571يوًّٖ غّالؼ يبى  ،2011يلبؼٌج يى  2.746يوٖدًّ غّالؼ يدبى
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

 2.594ّ 2009يوًّٖ غّالؼ يبى ّ 2008يخّؿن توغ  1.513يوًّٖ غّالؼ عالل اهفخؼث
ّ .2007-2002ييّيب ٖالضه اؼخفبو خغفلبح االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼث اهّاؼغث إهدٓ
اهسؽائؼ تٌؿتج  %13إهٓ  2.900يوًّٖ غّالؼ يبى .2012
أ -خحمٓل الخدفقبح الَاردث لالشخذهبر األجىتْ الهتبشر لمفخرث 2002-2005

تبهٌهؼ إهٓ ضبهج اهسؽائؼ ،فلغ ييغح اهسِبح اهّكٖج يودٓ خنتٖدق ؿوؿدوج يدً

اإلسؼاءاح ّاهخغاتٖؼ يؿخِغفج خضؿًٖ تٖئج ّيٌدبط األييدبل ،تغٖدج سدػة اهيؽٖدغ يدً
االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼثّ ،فٕ ُػا اإلنبؼ اضخّح اهخفؼًٖبح اهٌبهيج هالؿخذيبؼ فدٕ
اهسؽائؼ ّاهيًيّل تِب ضبهٖب يوٓ ضؽيج يً اهضّافؽ ّاهمديبٌبح اهيفدسًج هويؿدخذيؼًٖ
األسبٌة يوٓ اهلغّى هوسؽائؼ .نيب ضللح اهسؽائؼ اهخّاؽٌبح االكخكبغٖج اهنوٖج اهخدٕ خًختدؼ
فؼنب أؿبؿٖب هسػة االؿخذيبؼ األسٌتّٕ .أٖمب خيخًح اهسؽائؼ تًّايل سػة أعدؼْ هِدػا
اهٌّو يً االؿخذيبؼ ،أال ُّٕ االؿخلؼاؼ اهؿٖبؿٕ ّاأليٌٕ ّضسى اهؿّق ّاضخيبالح ٌيدٍّ
ّاهتٌٖج اهخضخٖج ّاهيّاؼغ اهنتًٖٖجّ .ؿٌخٌبّل خنّؼ خغفلبح االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ فدٕ
اهسغّل اهخبهٕ ّٖمص ػهم:
الجدَل رقن ( :)04خدفقبح االشخذهبراح األجىتٓج الهتبشرث الَاردث إلِ الجزائر كىشتج هو
خكَٓو رأس الهبل الذبتح

يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ٖخًوق تخكٌٖف خغفلبح االؿدخذيبؼاح األسٌتٖدج

اهيتبفؼث اهّاؼغث إهٓ اهسؽائؼ نٌؿتج يً خنًّٖ ؼأؾ اهيبل اهذبتح يً اهيالضه أً اهٌؿدتج
خفِغ خؼاسًب نتٖؼا عالل اهفخؼث  2012-2005فٕ نبفج اهغّلّ ،يٌِب اهسؽائؼ ضٖد تودغ
اهفؼق تًٖ يخّؿن ّ 1.3غهم عالل اهفخؼث ًّٖ. 2012-2005ؽّ ُدػا االٌعفدبل فدٕ
اهخغفلبح اهّاؼغث إهٓ اهغّل اهًؼتٖج ،إهٓ اٌعفبل يؿخّْ اهذلج فٕ اؿخلؼاؼ أّمبو اهيٌنلج
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اهًؼتٖج ،تؿتة خنّؼاح اهؼتٖى اهًؼتّٕ ،إهٓ يّغث اهلوق تفدأً اضخيدبالح اٌخندبؾ أغاء
االكخكبغ اهًبهيٕ فٕ يبى  2011تًغ إفبؼاح خًبف فٕ اهًبى .2012

()14

ة -خدفقبح االشخذهبر األجىتْ الهتبشر حشة القطبػبح:

إً اهضغٖد يً اهخغفلبح االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفدؼ يضندّى تيسيدل األّمدبو

ّاههؼّف اهينٌّج هويضٖن اهػٔ خخى فَٖ اهًيوٖج االؿخذيبؼٖج ،نبألّمبو ّاههؼّف اهؿٖبؿٖج
ّاالكخكبغٖج ّاأليٌٖج ّ،هلغ خينٌح اهسؽائؼ يً خضلق ٌسبضبً يوضّهبً فٕ سػة اهيؽٖغ يدً
خغفلبح االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ عبكج فٕ كنبيبح اهٌلل ّاهعغيبح تًغ خضّهِب الكخكبغ
اهؿّق ،نيب ٖتٌَٖ سغّل خّؽٖى االؿخذيبؼاح األسٌتٖج ضؿة كنبو اهٌفبن نيب ٖوٕ:

()15

الجدَل رقن( :)05خَزٓغ االشخذهبراح األجىتٓج حشة قطبع الىشبط خالل2012-2002 :

خ فٖؼ اإلضكبئٖبح اهّاؼغث فٕ اهسغّل أيالٍ اهضسى اهنتٖؼ هالؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهخدٕ
يتؼح يً اُخيبيِب تبالؿخذيبؼ فٕ يعخوف اهلنبيبح االكخكبغٖج ،إػ ّعالل اهفخؼث2002 :
 2012خى خؿسٖل أنذؼ يً  47.000يفؼّو اؿخذيبؼٔ ّاهخٕ عولح أنذؼ يً 750.000يٌكة ييل ّتلٖيج خخسبّؽ  6يوًّٖ غر ،أيب يً نٖفٖج خّؽٖى االؿخذيبؼ يودٓ يعخودف
اهلنبيبح االكخكبغٖج تبؿخذٌبء كنبو اهيضؼّكبح ،فبً كنبيٕ اهكٌبيج ّاهعدغيبح اضدخال
كغاؼث اهلنبيبح االكخكبغٖج اهسبػتج هالؿخذيبؼاح األسٌتٖج ،ضٖد خسبّؽ كندبو اهكدٌبيج
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

 5.300يفؼّو ّتٌؿتج  % 27يً إسيبهٕ اهيفبؼٖى االؿخذيبؼٖجّٖ .وٖدَ كندبو اهٌلدل
تد 26.000يفؼّو أٔ اؿخضّػ يوٓ ٌؿتج  %19.90يً إسيبهٕ اهيفبؼٖى االؿخذيبؼٖج.
 -4خحمٓل هكَىبح هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر

ٖينً اهخؼنٖؽ يوٓ تًل اهيؤفؼاح اهؼئٖؿٖج ّاهيخيذوج فٕ اهًٌبكؼ اهخبهٖج:

أ -هؼدل الىهَ :غبهتب يب ٖضّل األغاء اهمًٖف هوٌيّ االكخكدبغٔ غًّ خّؿدى كبيدغث

االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ ّؼتيب ًٖنؾ ُػا اهخنّؼ االٖسبتٕ هيًغالح اهٌيّ اهيؿسوج عالل
اهؿٌّاح األعٖؼث اهٌسبش اهٌؿتٕ هسِّغ اإلكالش االكخكبغٔ ّاهِٖنوٕ اهخٕ تبغؼح اهسؽائدؼ
إهٓ خنتٖلِب ،ضٖد نبً الؼخفبو فٕ أؿًبؼ اهٌفن عالل اهؿٌّاح األعٖؼث األذؼ اهيتبفؼ فدٕ
خضؿًٖ يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ فٕ اهسؽائؼّ ،اهسغّل اهخبهٕ ٖتًٖ خندّؼ يًدغل اهٌيدّ
اهضلٖلٕ هوٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ فٕ اهسؽائؼ عالل اهفخؼث 2012 - 2010 :نيب ٖوٕ:

ٌالضه يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص يًغل اهٌيّ اهضلٖلٕ هوٌدبخز اهيضودٕ
اإلسيبهٕ فٕ اهسؽائؼ ،ضٖد اؼخفى يًغل ٌيّ اهٌبخز اهيضوٕ ؿٌج  2010إهٓ ّ 2.4أكدتص
فٕ ؿٌج  2011فٕ ضغّغ  3.3غٖؼ أً ُػا اهيًغل ًٖختؼ غٖؼ نبفٕ هيّاسِج يفنوج اهتنبهج
ّاهخٕ يبؽاهح فٕ يؿخّٖبح يؼخفًج ُّّ يب ٖخنوة خضلٖق يًغالح ٌيّ خخسبّؽ .%7
ة-الخضخنٖ :خى اهوسّء إهٓ اؿخعغاى يًغل اهخمعى نيؤفؼ ًٖتؼ يً اهؿٖبؿج اهٌلغٖج ّنأضغ
يؤفؼاح اهخّاؽً اهغاعوٕ ،ضٖد ٖؤغٔ االؼخفبو فٕ يًغالح اهخمعى إهدٓ اهخدأذٖؼ تكدفج
يتبفؼث يوٓ يٌبط االؿخذيبؼّ ،ػهم هًغى ّسّغ اؿخلؼاؼ فٕ اهتٖئج االكخكبغٖج ،ضٖد ٖخسدَ
اهيؿخذيؼ إهٓ األٌفنج ػاح األسل اهلكٖؼ.
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الجدَل رقن ( )00هؤشر الشٓبشج الىقدٓج (هؼدل الخضخن)
اهغّل

2010

2011

اهخغٖؼ فٕ اهيؤفؼ

اهسؽائؼ

5.70

4.30

()1.40

اهغّل اهًؼتٖج

2.96

4.80

1.84

اهيكغؼ :يً ايغغ اهتبضذًٖ تباليخيبغ يوٓ تٖبٌبح كبغؼث يً:
*IMF, Regional Economic Outlook: MECA, April 2011
*IMF, World Economic Outlook Database, April 2011

يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص يؤفؼ اهؿٖبؿج اهٌلغٖج (يًغل اهخمعى)ٌ ،الضه
خؼاسى يًغل اهخمعى فٕ اهؿٌّاح األعٖؼث هٖؿخلؼ فٕ ضدغّغ  5.70عدالل اهًدبى 2010
ّيًغل  4.30فٕ اهًبى  ُّّ 2011يب ًٌٖٕ اؿخلؼاؼ األؿًبؼ فٕ يؿخّٖبح يخلبؼتجُّ ،دّ
يب ٖينً ايختبؼٍ يبيال اٖسبتٖب فٕ خأنٖغ االؿخلؼاؼ االكخكبغٔ.
ر -الهؤشر الهركة لهكَىبح الشٓبشبح االقخضبدٓج لهىبخ االشخذهبر فْ الجزائرًٖ :ختدؼ
االكخكبغ اهيؿخلؼ أنذؼ سػتب هالؿخذيبؼ األسٌتٕ يً االكخكدبغٖبح اهخدٕ خًدؼف خلوتدبح

ّكًّتبح فٕ اهخضنى فٕ اهخّاؽٌبح اهنوٖجّ ،يً اسل خضوٖل اهتٖئج االكخكبغٖج هالؿخذيبؼ فٕ
()16

اهسؽائؼ ٌؿخعغى اهيؤفؼ اهيؼنة هيٌبط االؿخذيبؼ.نيب ُّ يّمص فٕ اهسغّل اهخبهٕ:

يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص اهيؤفدؼ اهيؼندة هينٌّدبح اهؿٖبؿدبح
االكخكبغٖج هيٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهسؽائؼ فٕ اهًبى ٌ 2011الضه خضؿً يٌبط االؿخذيبؼ فدٕ
26
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

اهسؽائؼ تبالؿخٌبغ إهٓ ينٌّبح اهؿٖبؿج االكخكبغٖج ّاهػٔ توغ ّٖ ،2.30ؼسى اهفمدل فدٕ
ػهم إهٓ خضؿً يؤفؼاح االكخكبغ اهنوٕ ّاؿخًبغث اهخّاؽٌبح االكخكبغٖج عبكج تًغ اؼخفبو
أؿًبؼ اهٌفن عالل اهؿٌّاح األعٖؼث إهٓ غبٖج .2012
 -5الخقٓٓن الىَػْ لهىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر

هيًؼفج ينبٌج اهسؽائؼ ّخلغٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ ٖينً االؿخٌبغ إهٓ يغغ يً اهيؤفدؼاح

اهٌّيٖج اهيًخيغث يً نؼف اهيؤؿؿبح اهغّهٖج اهيِخيج تبالؿخذيبؼ األسٌتّٕٖ ،ؿخٌغ فٕ إيغاغ
اهيؤفؼاح إهٓ خلبؼٖؼ اهتٌم اهغّهٕ ّخخيذل فٕ يؤفؼ اهخٌبفؿٖج ّسبُؽٖج اهتٌٕ اهخضخٖج ّنػا
()17

تٖئج أغاء األييبل يى اهخؼنٖؽ يوٓ ّمًٖج اهسؽائؼ ّخضوٖل ّفؼش ُػٍ اهيؤفؼاح.

أ -هؤشر الخىبفشٓجًٖ :ختؼ يؤفؼ اهخٌبفؿٖج يً أُى ّاضغد اهيؤفؼاح اهًبهيٖج اهيًخيغث يً
نؼق اهيؿخذيؼًٖ فٕ اهضنى يوٓ يٌبط األييبل ،ضٖد ٖينً يً يًؼفج يغْ كغؼث اهتودغاً
يوٓ خّفٖؼ يؽاٖب خٌبفؿٖج خينٌِب االؿخفبغث يً يؽاٖب االٌخلبل إهٓ توغ يبّ.هيًؼفدج ّمدًٖج

اهسؽائؼ تًٖ اهغّل اهًؼتٖج ّنػا خؼخٖتِب يبهيٖب ٖينً إغؼار اهسغّل اهخبهٕ:

()18

يً عالل اهسغّل اهؿبتق ٌالضه خعوف اهّمًٖج اهخٌبفؿٖج هوسؽائدؼ ،ضٖدد اضخودح
اهسؽائؼ اهيؼختج  83يبهيٖب يً تًٖ  133غّهج

عالل اهفخؼث  2011-2010تٌٖيب اعخودح

اهيؼختج  86يبهيٖب يً تًٖ  139غّهج عالل اهفخؼثًّٖ ،2012-2011 :ختؼ ُػا اهيؤفدؼ
غهٖال يوٓ خؼاسى أُيٖج اهؿّق اهسؽائؼٖج تبهٌؿتج هويؿخذيؼًٖ األسبٌة.
ة -التىٓج الخحخٓج :خيذل اهتٌٖج اهخضخٖج أُيٖج نتٖؼث عبكج فٖيب ٖخًوق تخِٖئج اهيٌدبط اهًدبى
هالؿخذيبؼاحّ ،اهخٕ خخيذل أؿبؿٖج فٕ اعخٖبؼ اهيؿخذيؼًّٖ ،خّنًٖ يفبؼًِٖب االؿدخذيبؼٖج
فٕ توغ يبّٖ ،خّكف يوٓ يغْ خّفؼ اهتوغ اهيؿخِغف يوٓ ُٖبنل كبيغٖج خّانة اهخندّؼاح
اهخٕ ٖفِغُب اهلنبو يوٓ اهيؿخّْ اهًبهيّٕ.اً خّفؼ اهغّهج يوٓ يكبغؼ اهنبكدج تأؿدًبؼ
خٌبفؿٖج.
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يً عالل اهسغّل اهؿبتق ٖينً أً ٌالضه أً يؤفؼ اهسبُؽٖج فٕ اهسؽائدؼ مدًٖف
نيب ُّ يتًٖ فٕ اهخؼخٖة اهًبهيٕ هوسبُؽٖج فٕ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهؼكيٖج ضٖد اضخوح اهسؽائؼ
اهيؼختج  5يؼتٖب ّ 117يبهيٖب فٕ اهًبى ّ 2011يوٓ اهؼغى يً خضؿدٌَ تبهيلبؼٌدج يدى
اهؿٌّاح اهيبمٖج إال أً اهيٌبط االؿخذيبؼٔ فٕ اهسؽائؼ ال ًٖغ يٌبعب سٖغا هسػة االؿخذيبؼ

األسٌتٕ.

ر -تٓئــــج أداء األػهبل فْ الجزائر

الفم أً اهسؽائؼ يً تًٖ اهغّل اهًؼتٖج ّاهخٕ خلى فٕ خؼخٖدة يدبهيٕ يخدأعؼ فدٕ

اهيؤفؼ اهًبى هتٖئج األييبل هًبى  2012ؿخنًّ فٕ ّمى أنذؼ ضبسج إلسدؼاء إكدالضبح
ّػهم ضخٓ خخينً يً خضؿًٖ خؼخٖتِب اهًبهيٕ ّعكّكب يى ّسّغ  13غّهج يؼتٖج خؼخٖتِب
ٖؽٖغ يً اهد 90يبهيٖب ضؿة اهسغّل اهيؼفق اهػٔ ٖتًٖ خؼخٖة اهسؽائؼ يبهيٖدب ّيؼتٖدب
ّاهخغٖؼ فٕ اهخؼخٖة اهًبهيٕ تًٖ خلؼٖؼٔ يبيٕ ّ 2012ّ 2011نػهم اإلكالضبح اهخٕ خى
()19

خٌفٖػُب عالل اهًبى.

يً عالل اهسغّل اهؿبتق ّاهػٔ ّٖمص خؼخٖة اهسؽائؼ فٕ يؤفؼ تٖئدج اإلييدبل
ٖختًٖ يً عالل اهيؤفؼ اٌَ يوٓ اهسؽائؼ أً خؿبؼو إهٓ خضؿًٖ خؼخٖتِب فٕ اهيؤفدؼ تٖئدج
األييبل تنل ينٌّبخَ (آهٖبح ييل اهتٌّم ،كّاًٌٖ اهًيل...اهظ).
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خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر -دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- 2002- 2002 :

يً عالل يب ؿتق ّيب أّؼغٌبٍ يً ينٌّبح ّيؤفؼاح يٌدبط االؿدخذيبؼ األسٌتدٕ
اهيتبفؼ فٕ اهسؽائؼ ٌسغ اٌَ يوٓ اهؼغى يً ّسّغ خضؿً ٌؿتٕ فٕ ضسى االؿخذيبؼ األسٌتٕ
اهيتبفؼ اهّاؼغ هوسؽائؼ عالل اهؿٌّاح األعٖؼث إال اٌَ ٖخيٖؽ تخؼنؽٍ فٕ يغغ يضدغّغ يدً
اهلنبيبح ّاً اغوة اهيفبؼٖى اهيًوً يٌِب هى خخسؿغّ ،تبهخبهٕ ال ٖوًة االؿخذيبؼ األسٌتدٕ
اهيتبفؼ غّؼا يِيب فٕ خضلٖق اهٌيّ االكخكبغٔ ،يوٓ اهؼغى يدً خضلٖدق اهسؽائدؼ ألُدى
اهخّاؽٌبح االكخكبغٖج اهنوٖج فبً ػهم هى ًٌٖنؾ إٖسبتب يوٓ يٌبط االؿخذيبؼ ّٖتلٓ اهيفدنل
األؿبؿٕ فٕ خغُّؼ اهتٖئج االكخكبغٖج ُّّ يب ختًٖ هٌب عالل يؼل اهيؤفدؼاح اهٌّيٖدج

هيٌبط االؿخذيبؼّ .تبهخبهٕ ٖخنوة األيؼ يً اسل خضؿًٖ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهسؽائدؼ إؽاهدج
اهيًّكبح اهخٕ خًخؼل اهيؿخذيؼًّٖ ،اهًيل يوٓ خِٖئج يٌبط االؿخذيبؼ فٕ تبكٕ اهلنبيدبح
االكخكبغٖج ه خضلٖق ٌّو يً اهخّاؽً فٕ ُػا اهسبٌة ّتبهخدبهٕ ٖدًٌنؾ يودٓ ٌيدّ ُدػٍ
اهلنبيبح عبكج ّاالكخكبغ اهّنٌٕ يبيج.
الخبخهج َالخَضٓبح:

يً عالل اهخضوٖل اهؿبتق هّاكى يٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٖج اهيتبفؼث فٕ اهسؽائؼ ٌسدغ

أٌِب هى خخينً يً سػة اهيؽٖغ يً اهخغفلبح االؿخذيبؼٖج ُّٕ تضبسدج إهدٓ اهيؽٖدغ يدً
اإلكالش هغؼل سوة اهيؽٖغ يً االؿخذيبؼاح األسٌتٖج اهيتبفؼث يً أسل خضلٖدق اهخٌيٖدج
االكخكبغٖج اهيٌفّغث.
 ال ٖؽال يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهسؽائؼ غٖؼ يؤُل تكفج نتٖؼث الؿدخلنبة االؿدخذيبؼاحاألسٌتٖج اهيتبفؼث.

 -اؿخيؼاؼ اؼختبن أغاء االكخكبغ اهسؽائؼٔ تأؿًبؼ اهٌفنّ ،خًؽٖؽ كبتوٖج الؿخٖؼاغ اهكغيبح

اهعبؼسٖج.
 مًف أغاء اهٌهبى اهيبهٕ ،تفًل ذلل اإلسؼاء ّاهيًدبيالح اهيكدؼفٖجّ ،مدًف أغاءتّؼكج اهسؽائؼ.
 الخَضٓــــبح:

تٌبءا يوٓ اهٌخبئز اهيخّكل إهِٖب ٌؼْ تبً خضؿًٖ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهسبئؼ ٖخنودة

خغعل اهًغٖغ يً اهًٌبكؼ خخيذل أُيِب يب ٖوٕ:
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خنذٖف اهسِّغ هخضؿًٖ اإلنبؼ اهًبى هيٌبط االؿخذيبؼ يً عالل اهخأذٖؼ يوٓ اهيؤؿؿبح

-

فٕ خّسَٖ االؿخذيبؼ تيب ٖؿيص تخضلٖق خٌيٖج اكخكبغٖج ّعوق تٖئج يفسًج هلٖبى االؿخذيبؼ.
مؼّؼث اهلٖبى تئكالضبح ُٖنوٖج يوٓ يؿخّْ اهؿٖبؿبح ّإكبيج يؤؿؿبح كّٖج ّفًبهج

-

خؿبُى أنذؼ فٕ خلوٖق ضسى ّخنوفج اهيًبيالح اهيؼختنج تبألييبل.
خنّٖؼ ٌهى اهيًوّيبح االكخكبغٖج ّخضؿًٖ آهٖبح اهخؼّٖز هالؿخذيبؼ ؿّاء هولنبيدبح

-

ّاهفؼق االؿخذيبؼٖج أّ فٕ اؿخِغاف اهيؿخذيؼًٖ.
مؼّؼث يّاكوج اهسِّغ اهعبكج تخنّٖؼ اهتٌٕ اهخضخٖج تندل ينٌّبخِدب ُّٖبنوِدب،

-

ّإيبغث اهٌهؼ فٕ اهضّافؽ اهيلغيج ّػهم ضؿة أّهّٖبح اهلنبيبح االكخكبغٖج ّػهم هعودق

ٌّو يً اهخّاؽً تٌِٖب.
()1

ؽنٓ أيٌٖج فت بٌَ ،غّؼ االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ فٕ خيّٖل اهخٌيٖج االكخكبغٖج فٕ يكؼ فٕ هل آهٖبح اهؿّق،

اهيؤخيؼ اهًويٕ اهؿٌّٔ اهذبيً يفؼ هالكخكبغًٖٖ اهيكؼًٖٖ:خيّٖل اهخٌيٖج فٕ هل اكخكبغٖبح اهؿّق ،اهلبُؼث  9-7اتؼٖل

 ،2008ق . 2

()2إؿيبيٖل فوتٕ ،اٗذبؼ االكخكبغٖج هالؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ ،اهيؤخيؼ اهؿٌّٔ اهًبفؼ ،إغاؼث األؽيبح ّاهنّاؼد
اهتٖئٖج فٕ هل اهيخغٖؼاح ّاهيؿخسغاح اهًبهيٖج اهيًبكؼث ،سبيًج يًٖ فيؾ ،2005 ،ق.71

()3

اهيؤؿؿج اهًؼتٖج هميبً االؿخذيبؼ ّائخيبً اهكبغؼاح ،خلؼٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهغّل اهًؼتٖج  ،1993اهنّٖح-60،

.63

( )4خًؼٖف عبق تبهتبضذًٖ تباليخيبغ يوٓ اهخًؼٖفبح اهؿبتلج هيٌبط االؿخذيبؼ األسٌتٕ اهيتبفؼ.

(ُ )5فبى غؼاتَٖ ،يضغغاح اهنوة اهنوٕ يوٓ االؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ االكخكبغ األؼغٌٕ ،يسوج أتضبد اهٖؼيّم ،اهيسوغ
اهذبيً يفؼ ،اهًغغ اهذبٌٕ ،ييّبً ،2002 ،ق..56

(ُ)6فبى غؼاتَٖ ،يؼسى ؿبتق ،ق.58

(ُ)7فبى غؼاتَٖ ،يؼسى ؿبتق ،ق.61
(8

)ُفبى غؼاتَٖ ،يؼسى ؿبتق ،ق.64

(9

) يكنفٓ يضيغ اهًتغ اهلل ،اهخكضٖضبح اهِٖنوٖج ّاهخضّل إهٓ اكخكبغ اهؿّق فٕ اهتوغاً اهًؼتٖجٌ ،دغّث اإلكدالضبح

االكخكبغٖج ّؿٖبؿج اهعّككج فٕ اهتوغاً اهًؼتٖج ،يؼنؽ غؼاؿبح اهّضغث اهًؼتٖجٖ ،ؼّح ،ق.49

(10

)يكنفٓ يضيغ اهًتغ اهلل ،يؼسى ؿبتق ،ق.54-53

(11

) خلؼٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهغّل اهًؼتٖج ،اهيؤؿؿج اهًؼتٖج هميبً االؿخذيبؼ ،اهنّٖح ،2013،ق85
)(12

Rapport du FMI n° 11/39 : Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations
)autitre de l’article IV 2010 avec l’Algérie ,Mars 2011, P(05
- http://www.imf.org /2011/.pdf
- UNCTAD ,world Investment Report 2002-2012 et 2013

22

أبحاث اقتصادية وإدارية

- 2002- 2002 :دراشج خحمٓمٓج خالل الفخرث- خقٓٓن هىبخ االشخذهبر األجىتْ الهتبشر فْ الجزائر
(13)

Rapport du FMI n° 11/39 : Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations

autitre de l’article IV 2010 avec l’Algérie ,Mars 2011, P(05)
- http://www.imf.org /2011/.pdf
- UNCTAD ,world Investment Report 2002-2012 et 2013
(14)

John Lintjer, “Creating the Enabling environment for quality investment”, in: Global

Forum on international investment for development, OCDE, 2000. p. 39.
*IMF, Regional Economic Outlook: MECA, April 2000-2000
*IMF, World Economic Outlook Database, April 2002-2002
2012-2002  ضكٖوج اهيفبؼٖى االؿخذيبؼٖج اهيٌسؽث فخؼث،( اهّنبهج اهّنٌٖج هخنّٖؼ االؿخذيبؼ

15)

(16)

Rapport: IMF, Regional Economic Outlook: MECA, April 2011 IMF, World Economic
Outlook Database, April 2011.
2012- 2011-2010 : ( اهّنبهج خلؼٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهغّل اهًؼتٖج أليّاى

17)

.2012 ،  اهنّٖح، اهيًِغ اهًؼتٕ هوخعنٖن، (اهيوعق اهخٌفٖػٔ هخلؼٖؼ اهخٌبفؿٖج اهًؼتٖج18)
.174 ق،2011 خلؼٖؼ يٌبط االؿخذيبؼ فٕ اهغّل اهًؼتٖج اهكبغؼ فٕ اهًبى

22

(19)

6102  ديسمبر-العدد العشرون

